Obowiązujący od 25 maja 2018 r.

§ 1.
Postanowienia ogóle

1. Niniejszy Regulamin „Regulamin świadczenia Usługi Noble Funds Online” określa warunki świadczenia
przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. usługi polegającej na dostępie do Serwisu
Transakcyjnego, za pośrednictwem którego możliwe jest składanie Zleceń Nabycia lub Odkupienia
Jednostek uczestnictwa Funduszy oraz Dyspozycji dotyczących uczestnictwa w Funduszach.
2. Towarzystwo wykonując za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2006
roku, nr PW/DFI/W/4030-37/1-5656/KNF53/I/2006, czynności określone w Regulaminie, działa jako
dystrybutor Jednostek uczestnictwa Funduszy dostępnych w ramach Usługi. Informacje na temat
Funduszy, których dotyczy Usługa znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl.
3. W ramach wykonywania czynności określonych w Regulaminie, Towarzystwo przejmuje i przekazuje do
realizacji do Agenta Transferowego Zlecenia Nabycia i Odkupienia Jednostek uczestnictwa Funduszy. W
ramach Usługi nie są przyjmowane inne niż przewidziane Regulaminem Zlecenia i Dyspozycje związane z
uczestnictwem w Funduszach.
4. Prawa i obowiązki Uczestników związane z uczestnictwem w Funduszach określają postanowienia
Prospektów informacyjnych, statutów, dokumentów Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID)
Funduszy, Informacja dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (Informacja AFI) których
Jednostki uczestnictwa są przedmiotem Nabycia, dostępne na stronie internetowej www.noblefunds.pl.
5. Inwestowanie w Fundusze wiąże się z ryzykiem, a Fundusze nie gwarantują realizacji celów
inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszy muszą się
liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z
inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w
momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od
dochodów kapitałowych. Dotychczasowe wyniki Funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych
wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy cechuje
się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z
zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z
inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów
prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszy, w tym opis ryzyka
inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty obciążające Fundusze znajdują się w Prospekcie informacyjnym i
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www.noblefunds.pl. Użytkownik powinien zapoznać się z tymi dokumentami w celu poznania kosztów i
ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa danego Funduszu.
6. Jednostki uczestnictwa Funduszy nie są produktami finansowymi gwarantującymi osiągnięcie zysków.
Użytkownik podejmuje decyzje inwestycyjne w zakresie Jednostek uczestnictwa Funduszy wyłącznie na
własne ryzyko i odpowiedzialność.
7. Informacje dotyczące Funduszy publikowane na stronie internetowej Towarzystwa mają charakter
wyłącznie informacyjny lub pomocniczy (przedstawiają ofertę Funduszy oraz umożliwiają Użytkownikowi
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weryfikowanie inwestycji dokonanych w te Fundusze) i nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa
inwestycyjnego, podatkowego, rekomendacja inwestycyjna, forma świadczenia pomocy prawnej lub inna
podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych, ani analiza inwestycyjna czy analiza finansowa w
rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. Użytkownik korzysta z Usługi z
własnej inicjatywy i Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za jego decyzje inwestycyjne.
8. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1) Agent transferowy - ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej
12A, 02-673 Warszawa, podmiot prowadzący na zlecenie Funduszy Rejestry oraz realizujący Zlecenia
i Dyspozycje Uczestników Funduszy;
2) Aplikacja

mobilna

-

oprogramowanie

umożliwiające

Użytkownikowi

dostęp

do

Serwisu

Transakcyjnego za pośrednictwem urządzenia mobilnego (telefonu komórkowego), w którym
możliwe jest składanie wyłącznie Zleceń (nie jest możliwe składanie Dyspozycji). Szczegółowe
informacje dotyczące Aplikacji mobilnej udostępnione są na stronie internetowej Towarzystwa
www.noblefunds.pl;
3) Dyspozycja - oświadczenie woli składane przez Użytkownika w związku z uczestnictwem
w Funduszu, i związane z zawartą Umową, niebędące Zleceniem;
4) Fundusz – fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo lub wydzielony w jego ramach
subfundusz, działający na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U z 2018 r., poz.56 z późn.
zm.), którego Jednostki uczestnictwa są dostępne w ramach Usługi. Lista dostępnych Funduszy w
ramach Usługi znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl;
5) Hasło – poufny kod alfanumeryczny współistniejący z Identyfikatorem, służący do identyfikacji
Użytkownika Usługi;
6) Identyfikator - kod alfanumeryczny lub wskazany przez Użytkownika adres poczty e-mail służący
do identyfikacji Użytkownika podczas korzystania z Usługi;
7) Informacja AFI – informacja Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego;
8) Jednostka uczestnictwa – instrument finansowy reprezentujący prawa majątkowe Użytkownika,
wynikające z jego udziału w Funduszu, określony szczegółowo statutem Funduszu;
9) KIID – Kluczowe Informacje dla Inwestorów dotyczące danego Funduszu inwestycyjnego;
10) KNF – Komisja Nadzoru Finansowego;
11) Kod jednorazowy - poufne i znane jedynie Użytkownikowi jednorazowe numeryczne hasło, w tym
kod SMS lub kod zawarty na papierowej Liście kodów jednorazowych, niezbędne do:
a) autoryzacji Zleceń lub Dyspozycji w ramach Usługi,
b) potwierdzenia woli zawarcia Umowy w formie elektronicznej;
12) Link aktywacyjny – przekierowanie na stronę internetową przygotowaną dla Użytkownika i
udostępnioną mu w celu aktywowania dostępu do Usługi;
13) Lista kodów jednorazowych - lista pięćdziesięciu Kodów jednorazowych, którą Użytkownik
otrzymuje na adres korespondencyjny;
14) MIFID – (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to Dyrektywa Europejska, dotycząca
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rynku instrumentów i produktów finansowych. Określa jednolite ramy prawne dla wszystkich
podmiotów świadczących usługi w zakresie inwestycji lub związanych z instrumentami finansowymi
będącymi przedmiotem dyrektywy;
15) Nabycie – złożone przez Użytkownika Zlecenie zakupu Jednostek uczestnictwa Funduszu;
16) Odkupienie - złożone przez Użytkownika Zlecenie sprzedaży Jednostek uczestnictwa Funduszu;
17) Placówka - placówka, w której dystrybuowane są Jednostki uczestnictwa Funduszy i w której
możliwe jest zawarcie Umowy. Lista placówek, w których możliwe jest zawarcie Umowy o Usługę
dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl;
18) Prospekt informacyjny – prospekt informacyjny danego funduszu inwestycyjnego, dokument
zawierający m.in. szczegółowe informacje o Funduszu i Towarzystwie;
19) Rachunek bankowy – rachunek bankowy prowadzony na rzecz Użytkownika przez bank z siedzibą
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem, z którego i
na który będą przekazywane środki pieniężne w związku ze świadczeniem Usługi;
20) Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia Usługi Noble Funds Online”, udostępniany przez
Towarzystwo Użytkownikom przed zawarciem Umowy m.in. za pośrednictwem strony internetowej
www.noblefunds.pl;
21) Rejestr – elektroniczna ewidencja posiadanych przez Uczestnika Jednostek uczestnictwa danego
Funduszu, prowadzona na rzecz Funduszu przez Agenta transferowego;
22) Sesja ELIXIR – sesja wychodząca i przychodząca przelewów bankowych realizowana w systemie
ELIXIR (krajowym systemie płatniczym funkcjonującym w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej
S.A.), której terminy określane są indywidualnie przez bank Użytkownika. Realizacja przelewów
bankowych odbywa się za pośrednictwem systemu bankowego Użytkownika;
23) Serwis transakcyjny – informatyczna platforma internetowa dostępna po zalogowaniu na stronie
internetowej Towarzystwa lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, umożliwiająca Użytkownikom
uzyskiwanie informacji o bieżącej wartości inwestycji oraz składanie Zleceń i Dyspozycji
dostępnych w ramach Usługi;
24) Tabela opłat Usługi – tabela opłat Usługi, udostępniana za pośrednictwem strony internetowej
Towarzystwa www.noblefunds.pl;
25) Test odpowiedniości – test badający odpowiedniość inwestycji w Jednostki uczestnictwa Funduszy
przez Użytkownika w ramach Usługi, przy uwzględnieniu jego wiedzy i doświadczenia w zakresie
inwestowania w te instrumenty finansowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28
lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez
towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
26) Towarzystwo - Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, będące dystrybutorem Funduszy w ramach Usługi;
27) Transakcja – wynik przetworzenia Zlecenia lub Dyspozycji;
28) Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która jest właścicielem Jednostek uczestnictwa Funduszu;
29) Umowa - umowa o korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem zawierana pomiędzy Użytkownikiem
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a Towarzystwem w formie elektronicznej za pośrednictwem Wniosku rejestracyjnego lub pisemnie
za pośrednictwem Placówki;
30) Usługa - usługa Noble Funds Online umożliwiająca Użytkownikowi zalogowanemu za pośrednictwem
Serwisu transakcyjnego uzyskiwanie informacji o bieżącej wartości inwestycji w Fundusze lub o
Transakcjach w Funduszu oraz umożliwiająca składanie Zleceń lub Dyspozycji;
31) Usługa PayByNet – system gwarantowanych płatności internetowych opracowany i świadczony
przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., którego regulamin oraz szczegółowy opis funkcjonalności
oraz wykaz banków dostępnych w ramach Usługi PayByNet dostępne są na stronie internetowej KIR
S.A. pod adresem www.kir.com.pl;
32) Ustawa o funduszach inwestycyjnych- Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 201 poz. 56 z późn. zm.);
33) Użytkownik – osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, mająca miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca przedsiębiorstwem
krajowym w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807, z późniejszymi zmianami), która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o
korzystanie z Usługi;
34) Wniosek rejestracyjny – elektroniczny wniosek rejestracyjny dostępny na stronie internetowej
Towarzystwa

www.noblefunds.pl,

umożliwiający

Użytkownikowi

będącemu

osobą

fizyczną

zawarcie Umowy w formie elektronicznej, z jednoczesnym złożeniem Zlecenia Nabycia wybranego
Funduszu. Wniosek rejestracyjny jest dostępny wyłącznie dla Użytkowników będących osobami
fizycznymi;
35) Zamiana - rodzaj Zlecenia Konwersji lub Zamiany w rozumieniu Prospektu informacyjnego
polegającego na jednoczesnym Zleceniu Odkupienia i Nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu na
zasadach tam określonych;
36) Zlecenie - oświadczenie woli Użytkownika mające na celu zmianę liczby Jednostek uczestnictwa
(Nabycie, Odkupienie, Zamiana zapisanych na rejestrze Uczestnika Jednostek uczestnictwa
Funduszu).
9. Prawidłowe świadczenie Usługi przez Towarzystwo jest możliwe po spełnieniu następujących warunków
przez Użytkownika:
a) posiadanie przez Użytkownika niezbędnego oprogramowania, w tym aktualnej wersji:
1) w przypadku korzystania przez Użytkownika z urządzenia nie będącego urządzeniem mobilnym:
przeglądarki internetowej obsługującej protokoły szyfrowania SSL 3.0.(takie wymagania spełniają
najnowsze wersje przeglądarek np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari), lub
2) w przypadku korzystania przez Użytkownika z urządzenia będącego urządzeniem mobilnym, także
Aplikacji mobilnej.
b) uprzednia aktywacja za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa dostępnej pod adresem
www.noblefunds.pl lub za pośrednictwem Placówki dostępu do Usługi,
c) prawidłowej identyfikacji Użytkownika, z wykorzystaniem indywidualnego Identyfikatora i Hasła.
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11. Użytkownik jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia urządzeń, z których korzysta w celu
uzyskania dostępu do Usługi, w szczególności poprzez:
a) nie omijanie fabrycznych zabezpieczeń urządzeń telekomunikacyjnych,
b) zainstalowanie na urządzeniu legalnego oprogramowania systemowego i antywirusowego,
c) dokonywanie bieżącej aktualizacji zainstalowanego na urządzeniu legalnego oprogramowania
systemowego i antywirusowego,
d) pobranie Aplikacji mobilnej w sposób wskazany na stronie internetowej Towarzystwa,
e) nieudostępnianie Identyfikatora, Hasła oraz Kodów jednorazowych osobom trzecim.
§ 2.
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

1. Każdy Użytkownik może zawrzeć tylko jedną Umowę na korzystanie z Usługi.
2. Dostęp do Usługi w przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej mają ich reprezentanci.
3. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności wobec Funduszu nie uprawnia do korzystania z Usługi.
4. Użytkownik nie może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności w ramach Usługi za
wyjątkiem osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które
wskazują reprezentantów do działania w ich imieniu. Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązany jest przekazać swoim reprezentantom
informację o przetwarzaniu danych osobowych dostępna na stronie www.noblefunds.pl/RODO.
5. Zawarcie Umowy następuje na podstawie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika w jednej z dwóch
form:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Wniosku rejestracyjnego, lub
2) w formie pisemnej w Placówce.
6. Zawarcie Umowy w formie pisemnej nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika wobec
Funduszy oświadczenia woli.
7. Zawarcie Umowy w formie elektronicznej następuje za pośrednictwem Wniosku rejestracyjnego, na
następujących zasadach:
a) przed zawarciem Umowy, Użytkownik zainteresowany jej zawarciem obowiązany jest zapoznać się
z treścią niniejszego Regulaminu, Prospektem informacyjnym, KIID, Informacją AFI (jeśli dotyczy)
oraz Tabelą opłat Usługi, które udostępniane są mu nieodpłatnie. Postanowienia dotyczące:
- zapoznania się przez Użytkownika z treścią Regulaminu i akceptacją jego treści,
- wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w tym otrzymywania od Towarzystwa wiadomości SMS
obejmujących kody jednorazowe,
zawarte są w treści Wniosku rejestracyjnego;
b) Umowa może być zawarta wyłącznie przez Użytkownika będącego osobą fizyczną posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych i będącego konsumentem. Wykorzystanie poczty elektronicznej, w
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celu złożenia propozycji zawarcia Umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą
Użytkownika i nie odbywa się na koszt Użytkownika;
c) zawarcie Umowy jest równoznaczne ze złożeniem Zlecenia otwarcia Rejestru lub Rejestrów w
wybranych przez Użytkownika Funduszu lub Funduszach;
d) Użytkownik zainteresowany zawarciem Umowy winien dokonać rejestracji i uzupełnić określone
dane w przeznaczonych odpowiednio do tego celu polach Wniosku rejestracyjnego, w
szczególności dla realizacji przez Towarzystwo Usługi niezbędne będzie podanie przez Użytkownika
następujących danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, drugie imię, nazwisko, PESEL lub
datę urodzenia), typ dokumentu tożsamości, seria i numeru dokumentu tożsamości, data ważności
dokumentu tożsamości, płeć, dane adresowe (adres stały, adres korespondencyjny, adres e-mail),
numer rachunku bankowego, beneficjent, numer telefonu komórkowego oraz dane związane z
przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz dane wynikające z przepisów
MIFID;
e) w przypadku, gdy Użytkownik jest już Uczestnikiem i wskaże inne dane identyfikacyjne lub
adresowe niż dotychczas zarejestrowane w Rejestrze Uczestnika, dane zostaną przekazane do
wyjaśnienia wraz ze złożonym Zleceniem Nabycia;
f)Użytkownik jest uprawniony do wyboru jednego lub kilku Funduszy dostępnych w ramach Usługi.
Po dokonaniu wyboru Użytkownik zobowiązany jest do określenia kwoty, którą przeznacza na Nabycie.
Zlecenie Nabycia nie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy wpłacona kwota nie będzie zgodna z
kwotą wskazaną na Wniosku rejestracyjnym złożonym przez Użytkownika;

g) w

celu

potwierdzenia

prawidłowości

danych

wskazanych

na

Wniosku

rejestracyjnym,

automatycznie generowany i wysyłany jest do Użytkownika Kod jednorazowy w postaci SMS, na
numer telefonu wskazany na Wniosku rejestracyjnym, służący do autoryzacji danych;
h) w celu opłacenia Zlecenia Nabycia Użytkownikowi:
i. w przypadku, gdy wskazany numer Rachunku bankowego Użytkownika obsługiwany jest przez
Usługę PayByNet - zostanie udostępniona Usługa PayByNet umożliwiająca bezpośrednie
połączenie z bankowością transakcyjną banku, w którym Użytkownik posiada rachunek
bankowy,
ii. w przypadku, gdy wskazany numer Rachunku bankowego Użytkownika nie jest obsługiwany przez
Usługę PayByNet - Użytkownik zobowiązany jest dokonać wpłaty za nabycie Jednostek uczestnictwa
za pośrednictwem samodzielnie wykonanego przelewu bankowego. W powyższym przypadku
Użytkownik zobowiązany jest podać w tytule przelewu: imię, nazwisko, numer PESEL i unikalne ID

identyfikujące płatność, przekazane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail na Wniosku
rejestracyjnym.
i) wskazany przez Użytkownika na Wniosku rejestracyjnym numer Rachunku bankowego będzie
wykorzystywany do przekazywania środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, z
zastrzeżeniem lit. j) poniżej;
j) w przypadku Uczestników, którzy w Rejestrze mają wskazany więcej niż jeden rachunek bankowy
do Odkupień, Użytkownik wskazuje numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane
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środki z tytułu odkupienia Jednostek uczestnictwa Funduszu podczas składania Zlecenia
Odkupienia;
k) aktywacja

Usługi

następuje

rejestracyjnym z danymi

z

po

Nabyciu

przelewu

i

weryfikacji

bankowego

danych

dokonanego

wskazanych

przez

na

Wniosku

Użytkownika.

Przelew

środków pieniężnych na Nabycie Jednostek uczestnictwa Funduszu może być dokonany wyłącznie
ze wskazanego na Wniosku rejestracyjnym numeru Rachunku bankowego, którego właścicielem
jest Użytkownik i prowadzonego przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej;
l)

do czasu pełnej aktywacji Usługi dostęp do Serwisu Transakcyjnego, z uwzględnieniem
postanowienia ust. k) powyżej, nie będzie możliwy;

m) po dokonaniu Nabycia i weryfikacji danych Użytkownik otrzymuje Link aktywacyjny na wskazany
na Wniosku rejestracyjnym adres e-mail wraz z Regulaminem i wzorem oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy;
n) do praw i obowiązków Użytkownika zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy prawa, w tym
w szczególności:
i. Użytkownik, który zawarł Umowę w trybie przewidzianym w § 2 ust. 7 Regulaminu, może
od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w
terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji o
warunkach Umowy przez Towarzystwo. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Skuteczność oświadczenia o odstąpienia od Umowy nie
jest uzależniona od zapłaty przez Użytkownika jakiejkolwiek kwoty. Odstąpienie od Umowy
nie jest równoznaczne z odstąpieniem od uczestnictwa w Funduszu inwestycyjnym, w tym
także którego Użytkownik nabył w ramach korzystania z Usługi. Odstąpienie od umowy
uczestnictwa w Funduszu inwestycyjnym nie jest możliwe;
ii. Dodatkowe koszty ponoszone przez Użytkownika wynikające z korzystania ze środków
porozumiewania się na odległość mogą stanowić następujące wydatki: koszty połączenia z
Internetem, koszty połączeń telefonicznych, koszty abonamentu telefonicznego;
iii. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Usługi strony będą się starać
rozstrzygać polubownie;
o) rozwiązanie Umowy o Usługę przez Użytkownika nie oznacza zaprzestania jego uczestnictwa w
Funduszu;
p) Towarzystwo na żądanie Użytkownika zobowiązuje się do potwierdzenia Użytkownikowi warunków
Umowy na piśmie lub za pomocą innego statycznego nośnika informacji dostępnego dla
Użytkownika;
q) wzór oświadczenia o odstąpieniu wraz z Regulaminem przesyłany jest przez Towarzystwo
Użytkownikowi przy zawieraniu Umowy.
8. Zawarcie Umowy w formie pisemnej następuje w Placówce, na następujących zasadach:
a) przed zawarciem Umowy, Użytkownik zainteresowany jej zawarciem obowiązany jest zapoznać się
z treścią niniejszego Regulaminu, Prospektem informacyjnym, KIID oraz Tabelą opłat Usługi, które
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udostępniane są mu nieodpłatnie. W przypadku zaakceptowania treści Regulaminu i woli zawarcia
Umowy, Pracownik Placówki wprowadza wymagane dane Użytkownika na druku Umowy oraz przed
zawarciem Umowy przekazuje Użytkownikowi Regulamin i wzór oświadczenia o wypowiedzeniu
Umowy;
b) Użytkownik wskazuje w Umowie, w szczególności: numer rachunku bankowego prowadzonego na
jego rzecz, na który będą przekazywane środki z tytułu realizacji Zlecenia odkupienia jednostek
uczestnictwa oraz także numer telefonu komórkowego polskiego operatora, służący do autoryzacji
wszelkich Zleceń i Dyspozycji z wykorzystaniem Kodów jednorazowych;
c) podpisując Umowę, Użytkownik będący osobą fizyczną przedstawia pracownikowi Placówki
dokument tożsamości celem jego identyfikacji i weryfikacji;
d) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
odpis z właściwego rejestru tej osoby lub jednostki, dokumenty potwierdzające prawo osób
fizycznych podpisujących Umowę do reprezentowania tej osoby lub jednostki oraz dokumenty
tożsamości osób podpisujących Umowę celem ich identyfikacji i weryfikacji;
e) jeden egzemplarz wypełnionej, potwierdzonej i podpisanej przez pracownika Placówki Umowy
wraz z kompletem wymaganych dokumentów, przesyłane są do Agenta transferowego. Po
stwierdzeniu kompletności i prawidłowości Umowy (zgodności danych zawartych w składanych
dokumentach z danymi zawartymi na Umowie), Agent transferowy wysyła Identyfikator na adres
korespondencyjny Użytkownika;
f) Użytkownik, który zawarł Umowę w trybie przewidzianym w § 2 ust. 8 Regulaminu, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu
dni od zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem.
h) wzór oświadczenia zostanie przekazany Użytkownikowi przez pracownika Placówki przy zawieraniu
Umowy.
9.

Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę z 14-dniowym terminem wypowiedzenia.

10. Towarzystwo ma prawo rozwiązać Umowę z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.
11. W przypadku rozwiązania Umowy przez Towarzystwo wypowiedzenie Umowy przesyłane jest na adres
poczty elektronicznej Użytkownika.
12. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na stosunek prawny powstały pomiędzy Uczestnikiem
a Funduszem.
13. W relacjach Towarzystwa z Użytkownikiem stosuje się język polski, zaś prawem właściwym stanowiącym
podstawę stosunków Towarzystwa z Użytkownikiem przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do
zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z
wykonywaniem Umowy jest sąd ogólnej właściwości według siedziby pozwanego.

§ 3.
Szczegółowe zasady świadczenia Usługi
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1.

Świadczenie Usługi jest możliwe wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie.

2. Aktywacja Usługi dokonywana jest przez Użytkownika poprzez Link aktywacyjny przekierowujący na
spersonalizowaną stronę, na której Użytkownik wprowadza prawidłowy zestaw danych (Identyfikator i
Hasło oraz Kod jednorazowy). Link aktywacyjny jest ważny przez 30 dni od dnia jego wysłania do
Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie dokonał aktywacji Usługi w tym terminie, Link aktywacyjny traci
ważność.
2.

Po dokonaniu aktywacji, dostęp do Usługi jest możliwy jedynie po zalogowaniu, które następuje po
poprawnej identyfikacji Użytkownika na podstawie Identyfikatora oraz Hasła.

3.

Składanie Zleceń i Dyspozycji jest możliwe po zalogowaniu się Użytkownika. Autoryzacja Zleceń i
Dyspozycji odbywa się za pośrednictwem Kodów jednorazowych.

4.

Zamówienie kolejnej papierowej Listy kodów jednorazowych możliwe jest poprzez złożenie Dyspozycji
zamówienia Listy kodów jednorazowych w Serwisie Transakcyjnym lub telefonicznie pod następującym
numerem Agenta transferowego(+48 22) 58 81 879, który wykonuje tą czynność w imieniu Towarzystwa.
Aktywacja kolejnej papierowej Listy kodów jednorazowych następuje w Serwisie Transakcyjnym za
pomocą ostatniego aktualnego Kodu jednorazowego z dotychczasowej Listy kodów jednorazowych oraz
pierwszego Kodu jednorazowego z nowej Listy kodów jednorazowych. Każdy Użytkownik ma prawo do
zmiany papierowej Listy kodów jednorazowych na kody SMS składając Dyspozycję za pośrednictwem
Serwisu Transakcyjnego. Powyższe postanowienia pozostają w mocy w zastrzeżeniem ust 5 poniżej.

5.

Sposób autoryzacji Zleceń i Dyspozycji dla wszystkich nowych Użytkowników będący osobami fizycznymi,
którzy zawarli Umowę po dniu 28 kwietnia 2014 r. następuje wyłącznie z wykorzystaniem Kodów SMS, pod
warunkiem uruchomienia takiej funkcjonalności w Serwisie Transakcyjnym przez

Towarzystwo.
6.

Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane w Serwisie Transakcyjnym Zlecenia i
Dyspozycje są prawidłowe i zgodne z jego intencją.

7.

Zlecenia i Dyspozycje złożone za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego uznaje się za Zlecenia i
Dyspozycje złożone wyłącznie z własnej inicjatywy Użytkownika.

8.

Przed złożeniem Zlecenia nabycia Użytkownik powinien wypełnić Test odpowiedniości.

9.

Przelew środków pieniężnych z wykorzystaniem Usługi PayByNet następuje zgodnie z zasadami
właściwymi dla tej usługi.

10. Zasady wyceny dla Zleceń Nabycia, Zamiany, Odkupienia Jednostek uczestnictwa znajdują się w
Prospektach Informacyjnych Funduszy, które udostępnione są na stronie internetowej Towarzystwa pod
adresem www.noblefunds.pl.
11. Użytkownik przed złożeniem Zlecenia z wykorzystaniem Wniosku rejestracyjnego lub po zalogowaniu się
do Serwisu Transakcyjnego, na żądanie Funduszu zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania
wymagane Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz.U.2017, poz.
1049z późn.zm). Nieudzielenie odpowiedzi może spowodować odmowę realizacji Zlecenia.
12. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć Identyfikator i Hasło, przed ich ujawnieniem osobom trzecim.
13. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości przy logowaniu do Serwisu Transakcyjnego, a
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także

nieprawidłowości

w

działaniu

Usługi,

Użytkownik

powinien

niezwłocznie

zawiadomić

Towarzystwo.
14. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które mogą narazić Serwis Transakcyjny na awarię,
ani w żaden sposób ingerować czy wprowadzać treści bezprawnych.
15. Trzykrotne błędne wprowadzenie Identyfikatora, Hasła, lub Kodu jednorazowego spowoduje 24-godzinne
zablokowanie dostępu do Usługi.
16. W przypadku zagubienia Hasła Użytkownik może uruchomić procedurę odzyskiwania hasła poprzez
wybranie opcji: "odzyskanie hasła”. Na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłana wiadomość oraz
Link aktywacyjny umożliwiający zmianę Hasła.
17. Informacje dostępne za pośrednictwem Usługi oraz strony internetowej Towarzystwa, nie mogą być
uznane przez Użytkownika za jakiekolwiek rekomendacje inwestycyjne, nie można ich również
interpretować jako usługi doradztwa inwestycyjnego lub finansowego w rozumieniu Ustawy o
funduszach inwestycyjnych.
18. W ramach Usługi Użytkownik może uzyskiwać informacje o stanie Rejestru lub składać w Serwisie
Transakcyjnym wybrane Zlecenia lub Dyspozycje, o ile Towarzystwo zdecyduje się je udostępnić, w
szczególności:
a) Zlecenie Nabycia Jednostek uczestnictwa,
b) Zlecenie Odkupienia Jednostek uczestnictwa,
c) Zlecenie Zamiany/Konwersji Jednostek uczestnictwa,
d) Dyspozycja zmiany adresu korespondencyjnego,
e) Dyspozycja zamówienia Listy kodów jednorazowych,
f) Dyspozycja aktywacji Listy kodów jednorazowych,
g) Dyspozycja dezaktywacji Listy kodów jednorazowych,
h) Dyspozycja zmiany sposobu autoryzacji Zleceń i Dyspozycji,
i) Dyspozycja zmiany numeru telefonu
j) Dyspozycja zmiany adresu e-mail,
k) Dyspozycja złożenia reklamacji,
l) Dyspozycja wypowiedzenia umowy,
m)Dyspozycja aktualizacji dokumentu tożsamości,
n) Dyspozycja zmiany oświadczenia woli w zakresie zgód marketingowych
o) Dyspozycja aktualizacji danych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu,
p) Dyspozycja aktualizacji danych dotyczących Testu odpowiedniości.
19.

Dyspozycje, o których mowa w ust.18 powyżej mogą nie być przyjmowane za pośrednictwem Aplikacji

mobilnej i zostaną udostępnione Użytkownikowi w Serwisie Transakcyjnym dostępnym za pośrednictwem
strony internetowej Towarzystwa.
20.

Złożenie Zlecenia lub Dyspozycji w Serwisie Transakcyjnym nie jest równoznaczne z jego realizacją.

Realizacja Zlecenia lub Dyspozycji następuje zgodnie z warunkami określonymi w Prospekcie
informacyjnym Funduszu.
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21.Zlecenia lub Dyspozycje przekazywane są do realizacji jeżeli zostały prawidłowo zatwierdzone i
zautoryzowane.
22.

Użytkownik może anulować Zlecenie lub Dyspozycję do czasu ich autoryzacji. Anulowanie Zlecenia lub

Dyspozycji, które zostało już zautoryzowane nie jest możliwe.
23.

Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że na Rachunku bankowym zgromadzone są wystarczające

środki do prawidłowego wykonania składanego przez Użytkownika Zlecenia Nabycia jednostek uczestnictwa
Funduszu.
24.

Dostęp Użytkownika do Serwisu Transakcyjnego następuje w jeden z poniższych sposobów:
a) za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa,
b) za pośrednictwem Aplikacji mobilnej,
c) za pośrednictwem Placówki.

25. Korzystanie z danej funkcjonalności Usługi, w tym Zleceń i Dyspozycji dla Użytkowników następuje w
momencie ich udostępnienia w Serwisie Transakcyjnym.
26. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzania regularnych prac modernizacyjnych oraz
konserwacyjnych systemów informatycznych wykorzystywanych w ramach świadczenia Usługi.

§ 4.
Otwarcie Rejestru i składanie Zleceń i Dyspozycji

1. Otwarcie Rejestru w Funduszu następuje poprzez złożenie pierwszego Zlecenia Nabycia Jednostek
uczestnictwa danego Funduszu oraz wykonanie przelewu na rachunek bankowy Funduszu tytułem
opłacenia Zlecenia Nabycia, w następującym trybie:
1) Użytkownik podczas zawierania Umowy:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem Wniosku rejestracyjnego z wykorzystaniem
znajdującej się na Wniosku Usługi PayByNet, umożliwiającej jednoczesne wykonanie przelewu
środków na rachunek bankowy Funduszu tytułem Nabycia jednostek uczestnictwa tego Funduszu,
lub
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem Wniosku rejestracyjnego z wykorzystaniem
znajdującej się na Wniosku opcji przelewu , polegającego na samodzielnym dokonaniu przelewu
środków na rachunek bankowy Funduszu z wykorzystaniem danych do przelewu dostarczonych po
złożeniu Zlecenia w Serwisie transakcyjnym, lub
c) w formie pisemnej w Placówce po dokonaniu przelewu środków na rachunek bankowy Funduszu
tytułem Nabycia jednostek uczestnictwa tego Funduszu;
2) Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie Transakcyjnym składając pierwsze Zlecenie Nabycia
Jednostek uczestnictwa wybranego Funduszu wraz z wykonaniem przelewu bankowego z wykorzystaniem
Usługi PayByNet, umożliwiającej jednoczesne wykonanie przelewu środków na rachunek bankowy
Funduszu tytułem Nabycia Jednostek uczestnictwa tego Funduszu, lub przy wykorzystaniu opcji przelewu
tradycyjnego polegającego na samodzielnym dokonaniu przelewu

środków na rachunek bankowy Funduszu z wykorzystaniem danych do przelewu dostarczonych po
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złożeniu Zlecenia w Serwisie transakcyjnym.
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Użytkownik staje się Uczestnikiem Funduszu, w dniu w którym nastąpiło zapisanie jednostek uczestnictwa na
Rejestrze Uczestnika na warunkach określonych w Prospekcie informacyjnym tego

Funduszu.
3. Dla każdego Funduszu dostępnego w ramach Usługi Użytkownik może otworzyć nowy Rejestr lub
dodatkowo nabyć środki do posiadanego już Rejestru w Funduszu.
4. Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie Transakcyjnym może składać kolejne Zlecenia Nabycia
jednostek uczestnictwa wybranego Funduszu wraz z wykonaniem przelewu bankowego z wykorzystaniem
Usługi PayByNet, umożliwiającej jednoczesne wykonanie przelewu środków na rachunek bankowy
Funduszu tytułem Nabycia jednostek uczestnictwa tego Funduszu, lub przy wykorzystaniu opcji przelewu
tradycyjnego polegającego na samodzielnym dokonaniu przelewu środków na rachunek bankowy
Funduszu z wykorzystaniem danych do przelewu dostarczonych po złożeniu Zlecenia w Serwisie
transakcyjnym.
5. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zlecenia lub Dyspozycji w przypadku gdy
zaistnieją okoliczności budzące poważne wątpliwości co do tożsamości osoby je składającej lub
zgodności

z

obowiązującymi

przepisami

prawa,

o

czym

Użytkownik

niezwłocznie

zostanie

poinformowany.
6. Składając zlecenie nabycia Jednostek uczestnictwa Funduszu Użytkownik ma możliwość jednoczesnego
zakupu Jednostek uczestnictwa różnych Funduszy poprzez zaznaczenie wybranych Funduszy. W takim
przypadku opłacenie Zlecenia Nabycia Jednostek uczestnictwa więcej niż jednego Funduszu następuje
po dokonaniu przelewów na rachunki bankowe Funduszy – z wykorzystaniem Usługi PayByNet lub
przelewu tradycyjnego, o których mowa w ust 4.
7. Zamiana Jednostek uczestnictwa Funduszu następuje poprzez złożenie Zlecenia Zamiany, które
spowoduje wysłanie do Funduszu odpowiedniej woli Użytkownika. Na podstawie tego Zlecenia Fundusz
dokonuje jednoczesnego odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym wybranym przez Użytkownika
Funduszu i za uzyskane w ten sposób środki nabywane są Jednostki uczestnictwa w innym wybranym
przez Użytkownika Funduszu. Zlecenia Zamiany mogą być realizowane wyłącznie pomiędzy Funduszami,
których Statuty dopuszczają taką możliwość.
8. Odkupienie Jednostek uczestnictwa Funduszu następuje poprzez złożenie Zlecenia Odkupienia. Środki
pochodzące z Odkupienia Jednostek uczestnictwa wybranego przez Użytkownika Funduszu zostaną
automatycznie, po realizacji Zlecenia, przesłane na Rachunek bankowy Użytkownika wskazany do
Usługi.
9. Użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się, że złożone przez niego Zlecenia oraz Dyspozycje są
prawidłowe oraz zgodne z jego zamiarem i intencją.
10. Realizacja Zlecenia Zamiany lub Odkupienia może wiązać się z koniecznością pobrania podatku na
podstawie obowiązujących przepisów.
§ 5.
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Prezentacja informacji w Serwisie transakcyjnym

1. Zalogowanemu do Serwisu transakcyjnego Użytkownikowi prezentowane są następujące informacje:
a.

stan posiadanych przez Użytkownika/Uczestnika Rejestrów poszczególnych Funduszy,

b.

historię transakcji zrealizowanych na podstawie Zleceń złożonych przez Użytkownika,

c.

listę złożonych Zleceń przez Użytkownika, oczekujących na realizację.

2. Prezentację wyceny jednostek uczestnictwa Funduszy w ramach posiadanych przez Użytkownika Rejestrów,
dokonywana będzie na podstawie sald Rejestrów oraz wartości jednostek uczestnictwa.

3. Prezentowane dane i informacje w Serwisie transakcyjnym są dostarczane przez Agenta Transferowego i
mogą być opóźnione lub niepełne. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie
prezentowanych danych, w tym podanych wycen, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić reklamację
drogą korespondencyjną, w Placówce lub za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego.

§ 6. Reklamacje

Tryb i zasady składania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w dokumencie „Regulamin rozpatrywania
reklamacji kierowanych do Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”.
§ 7.
Opłaty i prowizje

1. Towarzystwo nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu świadczenia Usługi.
2. Użytkownik ponosi koszty opłat i prowizji wynikających z uczestnictwa w danym Funduszu, tytułem
dokonywanych Transakcji, zgodnie ze statutem Funduszu, którego dotyczy Transakcja i innymi
regulacjami dotyczącymi działania Funduszu.
3. Obowiązujące stawki opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1 i 2 dostępne są w Tabeli opłat Usługi na
stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.noblefunds.pl.
4. Tabela opłat Usługi może ulec zmianie.
5. O zmianach Tabeli opłat Usługi oraz o dacie jej wejścia w życie Użytkownik będzie informowany za
pośrednictwem publikacji na stronie internetowej Towarzystwa.
6. Użytkownik może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Tabeli opłat Usługi
zrezygnować z Usługi, o ile nie akceptuje zmian. Rezygnacja z Usługi może nastąpić za pośrednictwem
Serwisu Transakcyjnego lub pisemnie. W przypadku braku rezygnacji zmieniona Tabela opłat Usługi
wchodzi w życie piętnastego dnia od dnia jej publikacji.
7. Wszelkie zmiany Tabeli opłat Usługi w odniesieniu do Użytkowników wchodzą w życie w terminie 14 dni
od dnia udostępnienia informacji o zmianie, o którym mowa w ust 5 powyżej.
8. Zmiana stawek opłat i prowizji nie stanowi zmiany postanowień Umowy.
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§ 8.
Licencja dla Użytkownika
1. Z chwilą zawarcia Umowy, Towarzystwo udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z
oprogramowania umożliwiającego Użytkownikowi dostęp do Serwisu Transakcyjnego i jego eksploatacji
bez ograniczeń terytorialnych w zakresie: korzystania z oprogramowania w ramach wszystkich jej
funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego Użytkownika oraz
tylko i wyłączenie w celu wykonywania Umowy, bez możliwości sporządzania jej kopii zapasowej.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy dotyczącej praw autorskich i praw pokrewnych, Użytkownik nie może:
a. dokonywać zmian i modyfikacji oprogramowania w jakikolwiek sposób,
b. rozpowszechniać ani udostępniać oprogramowania w całości lub jej fragmentów,
c. udostępniać oprogramowania lub jej fragmentów oraz jego zawartości w jakikolwiek sposób,
który powodowałby jej dostępność dla innych podmiotów niż Użytkownik,
d. dekompilować oprogramowania.
3. Użytkownik nie ma praw do udzielania dalszych licencji na Usługę.

§ 9.
Zmiana postanowień Regulaminu
1. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, przez co należy rozumieć:
a. zmianę przepisów prawa dotyczących Usługi,
b. zmianę oferty świadczonej przez Towarzystwo,
c. modyfikację systemów informatycznych wykorzystywanych w ramach świadczenia Usługi.
2. O zmianie Regulaminu oraz jego nowej treści Użytkownik zostanie poinformowany w formie
elektronicznej na trwałym nośniku informacji. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na
otrzymywanie informacji o zmianie Regulaminu w wersji elektronicznej, w tym w szczególności za
pośrednictwem poczty e-mail.
3. Użytkownik może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu zrezygnować z
Usługi, o ile nie akceptuje zmian Regulaminu. Rezygnacja z Usługi następuje na zasadach określnych
dla wypowiedzenia Umowy i jest możliwa także za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu w odniesieniu do Użytkowników wchodzą w życie w terminie 14 dni od
dnia przekazania informacji o zmianie Regulaminu, o którym mowa w ust 2 powyżej.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.noblefunds.pl.
6. Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Użytkownika będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów
prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo
mają te przepisy.
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8. Umowa wygasa z chwilą śmierci Użytkownika.

§ 10. Postanowienia końcowe

1.

Informacje o Noble Funds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako administratorze danych
osobowych osób zawierających umowę o korzystanie z usług Noble Funds Online zawarte są w odrębnej
informacji

na temat przetwarzania danych osobowych. Informacja ta jest dostępna na

stronie

www.noblefunds.pl/RODO.
2.

W sprawach dotyczących uczestnictwa w Funduszu mają zastosowanie postanowienia Prospektu
informacyjnego Funduszu lub odpowiednich przepisów prawa.

3.

Usługa świadczona jest miedzy innymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

4.

Komunikacja z Użytkownikiem następuje w jeden z poniższych sposobów:
a) za pośrednictwem strony intaernetowej Towarzystwa,
b) za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego,
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, po wyrażeniu zgody na taki sposób komunikacji
przez Użytkownika,
d) drogą telefoniczną, w tym poprzez wiadomości SMS, po wyrażeniu zgody na taki sposób komunikacji
przez Użytkownika;
e) drogą pocztową,
f)

5.

za pośrednictwem Placówek.

Warunkiem otrzymywania informacji, o której mowa w ust. 4 jest posiadanie przez Użytkownika
odpowiednio wyposażenia technicznego z dostępem do sieci Internet (np. komputer, telefon, inne
urządzenia mobilne) i niezbędnego oprogramowania, w tym najnowszej wersji przeglądarki
internetowej, lub zarejestrowanego w bazie danych numeru telefonu, lub zarejestrowanego adresu
poczty elektronicznej, lub zarejestrowanego adresu korespondencyjnego.

6.

Towarzystwo oświadcza, że:
1) posiada zezwolenie KNF na prowadzenie działalności z dnia 16 października 2006 roku, nr
PW/DFI/W/4030-37/1-5656/KNF53/I/2006.
2) organem nadzoru nad Towarzystwem jest KNF.
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